
INSTRUKTIONER som gäller den 27/12-2020 vid 
Lindbackens egen återvinningscentral för JULPAPPER + KARTONG 
 
Som vi tidigare har informerat om så styr Flickor-11 Vaksala-Lindbacken 
upp årets insamling av julpapper och kartong här i Lindbacken. För att det 
ska bli Sveriges mest coronasäkra och smidigaste insamling följer här några 
enkla instruktioner: 
 
ENDAST JULPAPPER + KARTONGER I PAPPERSPÅSAR FÅR SLÄNGAS!!! 
Absolut inga paketsnören, frigolit, glödlampor, plast mm!! Felsorterade påsar lämnas tillbaka. 
F11-tjejerna åker på 4000:- extra debitering per container om fel saker slängs! 
 
Öppettider: kl 10:00 – 18:30. 
Swishnummer: 073-063 93 51 
 
DRIVE-IN 
För dig som kör bil till vår återvinningsstation gäller följande: 

1) Lasta dina PAPPERSPÅSAR i bilens bagageutrymme och kom helst ensam. 
2) Kör till vändplanen i slutet av Alkällsvägen och där följer du drive-in markeringarna 

på marken. 
3) Är containern upptagen blir du stoppad av vår drive-in ansvarige genom en röd skylt. 

När en container blir ledig får du en grön skylt och kan köra fram. 
4) Framme vid containern ska du INTE KLIVA UR BILEN! 
5) Våra plockare öppnar bagageluckan, tar ut papperspåsarna och stänger bagageluckan 

igen. Vi slänger soporna åt dig. 
6) Du kan köra hemåt igen. 
7) Glöm inte att swisha till Andreas Bachmann på 073-063 93 51. Han är lagledare för F-

11. 
 
WALK-IN 
För dig som promenerar till vår återvinningsstation gäller följande: 

1) Kom endast 1-2 personer till vändplanen i slutet av Alkällsvägen. 
2) Stanna och vänta med dina PAPPERSPÅSAR vid markeringen vid cykelvägen. 
3) Du ska INTE GÅ FRAM TILL EN CONTAINER! 
4) Våra plockare möter upp dig och tar med sig dina påsar. 
5) Du kan promenera hemåt igen. 
6) Glöm inte att swisha till Andreas Bachmann på 073-063 93 51. Han är lagledare för F-

11. 
 
För att kunna täcka tjejernas kostnader för detta initiativ samt stötta laget inför kommande 
säsong önskar Flickor-11 att nedanstående belopp swishas: 
 

• 25 kr* för att slänga 1-4 papperspåsar med julpapper och kartong. 
• 50 kr* för att slänga 5-8 papperspåsar med julpapper och kartong. 
• 75 kr* för att slänga 9-12 papperspåsar med julpapper och kartong. 

 
*känner man för att stötta laget med mer än ovan belopp så är varje extrakrona väldigt 
uppskattad. 
 
UPPHÄMTNING HEMMA 
För gatorna med upphämtning gäller samma sak: ENDAST JULPAPPER + KARTONG I 
PAPPERSPÅSAR tas med av F11-tjejerna. Ser vi paketsnören, frigolit eller annat avfall så 
tar vi inte med påsarna. 



Detta gäller Utgårdsvägen, Ryttartorpsvägen, Brattbacksvägen, Alkällsvägen, 
Rotetorpsvägen, Torpsvängen, Kronotropsvägen och Storstensvägen. 
 
Glöm inte att swisha till Andreas Bachmann på 073-063 93 51. Han är lagledare för F-11. 
 
 
Hoppas många vill nyttja detta fantastiska initiativ av våra Flickor-11. 
 

• Coronasäkert! 
• Miljövänligt! 
• Nära & smidigt! 
• Stödjer Lindbackens egna Flickor-11 lag i fotboll inför kommande säsong! 

 
Ps. angående julgransinsamlingen 7-13/1-2021 återkommer vi längre fram. 
 
Hälsningar 
F-11 Vaksala-Lindbacken 


